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Hoe ziet de school er vanaf 2 juni uit? 

We mogen vanaf 2 juni het schoolgebouw openen voor leerlingen! We zijn heel blij om 

weer te kunnen starten met leerlingen in een lokaal, ondanks dat dat er heel anders uit zal 

zien dan we tot nu toe gewend waren. In het vorige bulletin deelde we deze link met u: 

We volgen met de inrichting van het onderwijs en het schoolgebouw het protocol van de 

VO-raad.  

https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-heropening-voortgezet-onderwijs-gepubliceerd 

Het allerbelangrijkste is:  

Leerlingen/medewerkers met klachten (verkoudheid, koorts boven 38 graden, 

benauwdheid) blijven thuis. Als er iemand in het gezin is met koorts en/of 

benauwdheidsklachten, blijft het hele gezin thuis.  

Het is in dat geval de bedoeling dat u uw kind afmeldt via de gebruikelijke weg (magister 

of telefonisch) 

U las in het vorige bulletin ook dat u kunt uitgaan van de volgende uitgangspunten: 

• leerlingen komen op school in groepjes van 6-8 leerlingen per lokaal (afhankelijk 

van het aantal vierkante meters; 

• elke leerling heeft 1x per 3 dagen een lesdag op school. De andere lesdagen volgt 

hij/zij onderwijs thuis via Teams.  

• we bieden van alle vakken de kern aan. De vakken LO, kunstvakken en mens en 

techniek blijven voorlopig een vak op afstand met een thuisopdracht. 

• Er wordt gewerkt in een 40-minuten rooster.  

• Er zijn per leerjaar verschillende start- en eindtijden. De schooldag begint om 9.30 

uur. Leerlingen krijgen minimaal 4 lesuren op een dag aangeboden. Er is voor de 

leerlingen geen pauze buiten het lokaal. De kantine blijft gesloten en ook de 

automaten zijn buiten werking. 

• in de hele school geldt de ‘anderhalve meterregel’. Leerlingen onderling en 

leerlingen en medewerkers en medewerkers onderling houden anderhalve meter 

afstand.  

• alle noodzakelijke hygiënemaatregelen vanuit het protocol zijn in acht genomen 

Aan dit bulletin is nu de memo toegevoegd waarin u nog iets uitgebreider kunt lezen hoe 

het onderwijs vanaf 2 juni eruit ziet.  

Voor het rooster is het is in elk geval noodzakelijk dat uw zoon/dochter magister goed in 

de gaten houdt. Hier zullen de wijzigingen voor de lessen vanaf 2 juni zo snel mogelijk  
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gepubliceerd worden. Ook zal in magister duidelijk gemaakt worden wanneer de leerling 

een ‘thuisdag’ heeft en wanneer een ‘schooldag’.   

Deze week (op donderdag of vrijdag) staat er voor elke klas een mentorles ingepland. In 

deze les via Teams, zal de mentor met de leerlingen doornemen hoe het vanaf 2 juni gaat, 

vanaf binnenkomst tot vertrek.  Aanwezigheid in Teams is verplicht, zoals bij alle geplande 

lessen in Teams. Maar buiten dat, is het voor de leerlingen ook noodzakelijk om deze uitleg 

van de mentor te krijgen. Alleen met elkaar kunnen we alle veiligheidsmaatregelen goed 

naleven en het onderwijs op een goede manier opstarten.  

Half juni zullen we deze manier van werken evalueren, om te bekijken of we iets gaan 

bijstellen. De verwachting is dat het nieuwe schooljaar in elk geval op deze manier 

opgestart zal worden.  

Indeling van de weken tot de zomervakantie 

We starten op en tegelijkertijd nadert de zomervakantie. We hebben ervoor gekozen om 

de tijd die nodig is om het jaar af te ronden, zo kort mogelijk te laten zijn. Met andere 

woorden: de leerlingen hebben zo lang mogelijk les. Hieronder ziet u de indeling. Nadere 

informatie over de afzonderlijke onderdelen volgt zo snel mogelijk.  

Week van 1 juni  Lesweek (1 juni Tweede Pinksterdag, 4 juni uitslag 

eindexamen) 

Week van 8 juni  Lesweek 

Week van 15 juni  Lesweek 

Week van 22 juni  Lesweek (klas 1 en 2) 

    Week met PTA-toetsen (klas 3) 

Week van 29 juni 29+30 juni   Overgangsbespreking met leerjaarco’s, 

mentor en teamleider  

1 juli   Mogelijkheid voor ResultaatVerbeterings 

toetsen klas 3 

29+30 juni en 1 juli diploma uitreikingen klas 4 (schema 

volgt, wellicht is 2 juli nodig als extra 

dag i.v.m. kleinere groepen) 

    3 juli   Boeken inleveren en rapport ophalen  

(schema volgt) 
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Aanpassing overgangsnormering 

U zult begrijpen dat we dit jaar niet kunnen werken met de gebruikelijke 

overgangsnormering. Leerlingen hebben op een andere manier les gekregen dan ze 

gewend waren en dat betekent dat we ook op een andere manier naar hun prestaties 

moeten kijken. Uitgangspunt daarbij is dat we recht willen doen aan elke leerling. Per 

leerjaar zijn er nieuwe overgangsnormen opgesteld. Op het moment dat de MR heeft 

ingestemd, ontvangt u een aparte mail met daarin de geldende overgangsnormen voor uw 

kind; wij verwachten dat dat eind deze week het geval zal zijn.  

Registreren van de aanwezigheid 

In een vorig ouderbulletin hebben we u geïnformeerd over het registreren van de presentie 

van leerlingen als het de digitale lessen betreft. Iedere leerling wordt tenslotte geacht deel 

te nemen aan iedere digitale les. Echter we maken wel eens mee dat leerlingen hun camera 

en/of microfoon uitschakelen.  Daarom, als aanvulling, geven we hierbij aan dat het 

noodzakelijk is dat uw zoon/ dochter in beeld komt als de docent daarom vraagt. Geeft uw 

zoon/dochter geen gehoor aan dit verzoek, dan wordt hij/zij als afwezig genoteerd.  

Klas 4: tekenen van de cijferlijst 

Op 4 juni krijgen de eindexamenleerlingen officieel te horen of ze geslaagd zijn. Alle 

examenleerlingen worden in de middag van 4 juni (eventueel wordt ook gebruik gemaakt 

van 5 juni) op school verwacht om hun cijferlijst te tekenen. Uiteraard wordt ook hierbij 

rekening gehouden met de geldende maatregelen. Let op: alle eindexamenkandidaten 

worden verwacht, ook als ze helaas niet geslaagd blijken te zijn.  

Liever op de fiets! 

U weet waarschijnlijk dat de oproep gedaan is om zo min mogelijk gebruik te maken van 

het Openbaar Vervoer. Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen het bestuur van 

Dunamare en de vervoersmaatschappijen hierover.  

In principe gaat elke leerling per fiets of te voet naar school, of kan hij/zij misschien door 

u gebracht worden. Eventuele regelingen rondom openbaar vervoer zullen gaan gelden 

voor leerlingen die verder weg wonen dan 8 km. De ouders van deze leerlingen hebben 

een aparte mail hierover ontvangen. 
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Zo gauw er verder ontwikkelingen zijn op dit gebied, brengen we die ouders daarvan op 

de hoogte.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Teulings, directeur 

Viola Scheerder , Adjunct-Directeur  


